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1

Förord
Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i drift.
Tillverkaren ansvarar inte för skador och driftstörningar som inträffar till
följd av att bruksanvisningen inte har följts!
Alla som använder formatsågen måste ha tillräckliga kvalifikationer och
ha fått handledning!
Bruksanvisningen ska inte betraktas som en bindande typbeskrivning,
eftersom tillverkaren kan ha genomfört tekniska förändringar.

Bruksanvisningen måste alltid finnas tillgänglig på den plats där maskinen används. Den ska läsas och beaktas av samtliga personer som utför följande åtgärder på maskinen:
•

•
•

Manövrering inklusive bestyckning, åtgärdande av störning i arbetsförloppet, borttagning av produktionsavfall, skötsel, tömning av uttjänta förbrukningsvaror
Underhåll, reparation, inspektion
Transport

Förutom bruksanvisningen ska även nationella föreskrifter om förebyggande av
olyckor och miljöskydd beaktas.
Avlägsnande av säkerhetsutrustningar, främst skyddskåpan för sågklingans
hölje och klyvkilar, medför fara för användaren och leder till olyckor.
Ett säkert arbete kräver en ren maskin och en ren omgivning!
Allt eftertryck, även av utdrag, kräver vårt tillstånd!
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2

Identifiering

2.1

Maskinens märkning
Information om maskinens identitet och andra viktiga märkdata finns på typskylten som sitter på maskinstativet.
Förklaring av de angivna beteckningarna:
Fig. 2-1 Typskylt

Typ:

Maskinbeteckning

Nummer:

Maskinens specifika identifieringsnummer

Konstruktionsår:

Tillverkningsår

Sågklinga min Ø

Den minsta
tillåtna sågklingans diameter

Sågklinga max Ø

Den största
tillåtna sågklingans diameter

Klyvkilens spårbredd:

Spårbultens diameter för klyvkilen i
klyvkilhållaren
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2.2

Intyg

Försäkran om överensstämmelse enligt maskindirektivet, bilaga II 1A
-Original- / översättning av original

Tillverkare:

Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG
Wettinerallee 43/45
32429 Minden
Tyskland

Ansvarig för
sammanställning av
tekniska underlag:

Rolf Tweer, Technology Management,
Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG

Produkt:

Formatsåg typ WA6

Maskinnummer:
Anmält organ för typkontroll enl.
bilaga IX:

DGUV Test Prüf-und Zertifizierungsstelle Holz
Fachbereich Holz und Metall
Vollmoellerstrasse 11
70563 Stuttgart
Tyskland
Identifikationsnummer 0392

Härmed förklarar vi att ovanstående produkt uppfyller samtliga tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet
2006/42/EG. Produkten uppfyller kraven som anges i följande tillhörande direktiv:
- lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
- EMC-direktiv 2004/108/EG
Följande harmoniserade standarder har tillämpats:
- DIN EN 1870-18:2007:2013, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Cirkelsågar - Del 18: Formatsågar
- SS EN ISO 12100: 2011-03, Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och
riskreducering
- SS EN 60204-1:2007-06, Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning –Del 1: Allmänna krav

Minden, 2015-05-20

Piotr Szablewski, chef för konstruktionsavdelningen
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EG-typkontrollintyg
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DGUV-test kontrollintyg
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C US-certifikat
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2.3

Kontrollmärken

CE-märke

C US-märke

Märket "trädammprovad"
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Produktbeskrivning

3

Produktbeskrivning

3.1

Avsedd användning
Formatsågen av typen WA 6 är tillsammans med medföljande styranordningar
för arbetsstycken avsedd för sågning av trä och liknande material, som
•
•
•
•
•
•

•

Belagda och obelagda plattmaterial (t.ex. spånplattor, lamellträ, MDF-skivor....)
Massivträ
Faner med lämplig spännanordning
Gipskartong
Papp
Formstabila plaster (duroplaster, termoplaster). Bearbetningen medför
vanligen inga risker rörande damm, spån eller termiska nedbrytningsprodukter
Aluminium och aluminiumlegeringar

Verktyg:
•

•

•
•
•

Vid val av verktyg är det viktigt att sågklingan är lämplig för det aktuella
arbetsmomentet (t.ex. längssågning/tvärsnitt) samt även för det aktuella
materialet!
Som verktyg tillåts endast cirkelsågklingor i ett stycke (CV) eller sammansatta sådana (HM) med en diameter på min. 250 mm och max. 315 (350)
mm för huvudsågklingan samt fräs/spår med en verktygsskärbredd på upp
till 20 mm. Vid användning av spår/fräsar måste den mellersta bordslisten
samt mellanskivan demonteras.
Till förritssågen tillåts sågklingor med en diameter på max. 120 mm.
Sågklingor tillverkade i höglegerat snabbstål (HS-sågklingor) får inte
användas!
Användning av Wanknut-utrustning är ej tillåten!
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Uppställningsplats/användning:
•
•
•

•

•
•

Maskinen är inte avsedd för användning utomhus, i fuktutsatta utrymmen
eller där det råder explosionsrisk.
Till avsedd användning hör även att maskinen ska anslutas till en utsugningsanläggning med tillräcklig kapacitet.
Till avsedd användning hör även att iaktta de drifts-, underhålls- och skötselvillkor som föreskrivs av ALTENDORF samt att följa säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen.
Formatsågen av typen WA 6 får endast användas, bestyckas och underhållas av personer som är förtrogna med maskinen och som har informerats om farorna med hanteringen.
Tillämpliga föreskrifter för förebyggande av olyckor samt övriga allmänt
vedertagna säkerhetstekniska och yrkeshygieniska regler ska iakttas.
Reparationsarbeten ska utföras av vår egen, eller av en av oss auktoriserad, kundtjänst. Endast originalreservdelar från ALTENDORF får användas. ALTENDORF ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av att
annat än originalreservdelar används.

Maskinarbetsplatser:
Formatsågen får användas utifrån följande arbetspositioner:
•
•

•

På den vänstra sidan av dubbeltrallan sett i matningsriktningen på maskinens främre del (huvudarbetsposition)
På maskinens främre kortsida till höger om dubbeltrallan vid arbeten med
parallellanslag, undvik att röra kroppen eller kroppsdelar i klingans kretsbana
Hållare för arbetsstycke placeras på maskinens bakre kortsida bakom
bordsförlängningen, aldrig i dubbeltrallans rörelseområde!

Fig. 3-1 Maskinarbetsplatser
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i

Note!
All annan användning är förbjuden. Företaget ALTENDORF ansvarar inte
för skador som uppkommer vid otillåten användning. Risken ligger helt på
användaren!
Egenmäktiga ändringar på maskinen eller på maskinelektroniken och
användning av komponenter som inte är tillverkade av ALTENDORF befriar tillverkaren från ansvar för därav följande skador och olyckor.
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Förutsebara felaktiga användningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeten vid uppskjuten skyddskåpa
arbeten vid bortsvängd skyddskåpa
skjutstock eller påskjutare används inte vid snitt < 120 mm
dubbeltrallan flyttas utan att handtaget används
kantsnitt utan kantsnittssko
automatiskt positionerande anslag rörs vid eller handen läggs på
sågning utan klyvkil
felaktig inställning av anslagslinjalen vid parallellanslaget
Användning av vattenhaltiga kylsmörjmedel
Otillräckligt bortskaffande av virkes- och plastrester före aluminiumbearbetningen

Warning!
Arbetsuppgifterna som beskrivs ovan ska undvikas under alla omständigheter.
Alla förutsebara felaktiga användningar kan leda till allvarliga personskador.
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3.2

Hjälpenergi / energibehov
Uppgifter om hjälpenergi/energibehov
Motor [kW]

Spänning [V]

Frekvens [Hz]

Nominell strömstyrka [A]
utan/med förrits

4

200 - 230

50

15,2/17,3

4

380 - 420

50

7,4/8,4

4

200 - 230

60

13,7/15,6

4

380 - 440

60

7,2/8,1

4

208 - 240

60

14,4/16,0

4

440 - 480

60

7,4/8,25

3

230/1Ph

60

18,7/20,3

Den angivna nätspänningens tillåtna tolerans uppgår till +5 % och -10 %. Större avvikelser påverkar funktionaliteten.
Maskinen får endast anslutas till ett 3-fas växelströmsnät med faserna L1, L2,
L3 (undantaget 3 kW). Då en frekvensomformare eller en fasomvandlare används i tilledningen till maskinen kan denna eller bromsmodulen i maskinen förstöras. Vid drift med fasomvandlare, frekvensomformare eller transformatorkondensator-kombinationer förstörs bromsmodulen eller frekvensomformaren
och förkopplingsdonet!
Som försiktighetsåtgärd bör säkringar av typen NEOZED D02 (klass gL) användas.
Tilledningen ska dimensioneras så att den inte kan överlastas och så att det
inte uppstår ett spänningsbortfall på mer än 3 % vid nominell strömstyrka.
Kontroll av slingimpedans och överströmsskyddsanordning måste utföras på
maskinens uppställningsplats!
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3.3

Emissioner

3.3.1

Karakteristiska bullervärden
Ljudeffektnivå [dB (A)]
Tomgång_____LWA = 98,3
Bearbetning__LWA = 103,2

Ljudtrycksnivå
vid arbetsplatsen [dB (A)]
Tomgång_____LPA = 91,0
Bearbetning__LPA = 94,4

Verktyg
Cirkelsågklinga 315x3,2/
60 WZ
n = 4405 v/min

De bulleremissionsvärden som tagits fram enligt DIN EN ISO 3746 för ljudeffektnivån resp. DIN EN ISO 11202 för ljudtrycksnivån vid arbetsplatsen baseras på de arbetsvillkor som avses i ISO 7960 bilaga A.
För nämnda emissionsvärden gäller ett mätosäkerhetstillägg K = 4 dB (A).
De angivna värdena avser emissionsnivå och gäller därför inte nödvändigtvis
som nivå för säkert arbete. Även om ett visst samband råder mellan emissionsoch immissionsnivån kan man inte därav med säkerhet avgöra om ytterligare
skyddsåtgärder behöver vidtas för användaren.
De faktorer som påverkar den aktuella immissionsnivån vid arbetsplatsen är
exponeringstid, lokalens egenskaper, andra bullerkällor som t.ex. maskiner i
omgivningen, deras antal samt andra bulleralstrande bearbetningsprocesser.

3.3.2

Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet är en elektrisk anordnings förmåga att fungera i
en elektromagnetisk miljö utan att orsaka störningar för andra anordningar i
denna miljö eller att påverkas av den själv.
Maskinen uppfyller kraven i EG-direktivet 2004/108/EEG (direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet).
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3.3.3

Uppgifter om dammemission
De dammemissionsvärden som "Fachausschuss Holz" (ung. teknisk kommitté
för trä) har uppmätt enligt "Principer för kontroll av dammemission (koncentrationsparameter) på träbearbetningsmaskiner" ligger under 2 mg/m3.
Därför kan man utgå från att de TRK-gränsvärden för trädamm som gäller i
Tyskland konstant hålls när maskinen enligt anvisningarna är ansluten till en
stationär utsugning med en lufthastighet om minst 20 m/s, uppmätt för båda
utsugningsanslutningarna.
Maskinerna har genomgått trädammprov enl. BGI 739-1. Maskinerna är försedda med DGUV-test-märket med den kompletterande "trädammprovad”. Användaren behöver således enligt den tyska föreskriften TRGS 553 inte utföra
mätningar på uppställningsplatsen för dessa maskiner.

i
3.4

Note!
Vid sågning av aluminium uppstår i normalfall inget metalldamm.

Omgivningsförhållanden
Transport och förvaring
Maskinen får inte förvaras i en omgivning där det finns explosiva eller korrosiva
gaser.
Omgivningstemperaturerna för transport och förvaring ligger mellan -25 och
+55 °C; under kortare tid tillåts 70 °C.
Den maximala luftfuktigheten får inte överskrida 90 %, kondens måste alltid undvikas.
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3.5

Säkerhetsinformation

3.5.1

Arbetarskydd
All manövrering av träbearbetningsmaskiner med handmatning är förenat med
höga risker vid icke fackmässig hantering. Följ därför alltid de säkerhetsanvisningar som lämnas i detta kapitel samt andra tillämpliga arbetsskyddsbestämmelser (t.ex. föreskrifter för förebyggande av olyckor)!

i

Note!
Operatörerna ska ha utbildats i tillräcklig omfattning i användning,
inställning och betjäning av maskinen.
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Arbeta aldrig på maskinen utan den skyddsutrustning som är avsedd för
aktuellt arbetsmoment (se även punkt "Säker drift med formatsåg - arbetsexempel") och gör aldrig några ändringar på utrustningen som kan leda till
att sågens säkerhet försämras.
Kontrollera före varje start att skyddsutrustning och arbetsredskap är stadigt monterade och oskadade.
Spärra maskinen mot oavsiktlig inkoppling före verktygsbyte, innan störningar åtgärdas och vid reparationer. Lås till exempel huvudströmställaren
med ett hänglås.
Det är endast tillåtet att använd korrekt skärpta verktyg som har tillverkats
enligt kraven i den europeiska standarden EN 847-1:2005+A1:2007.
Vid spårning med fräsverktyg får endast fräsverktyg för manuell matning
med en spårbredd under eller lika med 20 mm användas som märkts med
MAN enligt europeisk standard EN 847-1:2005+A1:2007.
Använd endast sågklingor med de mått som beskrivs i teknisk data. Sågklingans centrumhål måste alltid ha en diameter på 30 mm. Lösa mellanringar får ej användas.
Välj ett varvtal som medför att hårdmetallsågklingorna och spårfräsarna
inte överskrider det på verktyget angivna högsta tillåtna varvtalet.
Det är inte tillåtet att använda HS-sågklingor och skadade eller deformerade sågklingor.
Använd alltid åtsittande arbetskläder och tag av ringar, armband och armbandsklockor.
Se till att du står stadigt vid arbetsplatsen och har tillräcklig belysning.
Bearbeta inte arbetsstycken som är för stora eller för små för maskinens
prestanda.
Inta en sådan arbetsställning att du alltid står vid sidan om sågklingan utanför området för ett eventuellt bakslag.
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•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Innan maskinen kopplas till bör löst sittande delar avlägsnas från sågklingans närmaste omgivning.
Starta inte sågningen förrän sågklingan gått upp i fullt varvtal.
Använd alltid den övre skyddskåpan!
Den övre skyddskåpan måste ställas in i höjdled med hänsyn till arbetsstyckets tjocklek. Vid arbeten med utsvängd sågklinga ska den smala kåpan
bytas ut mot den breda.
Se till att arbetsstycket alltid styrs korrekt och använd motsvarande anslag.
Vid sågning av smala arbetsstycken (< 120 mm) på parallellanslaget ska
skjutstocken användas.
Sågning av rundvirke på tvären och i längdriktning är ej tillåten med standardmatningsredskap resp. -anslag.
Använd alltid klyvkil förutom vid instickssågning. Den får inte vara tjockare
än sågspårets bredd och inte heller tunnare än sågklingans stomme. Ställ
in klyvkilen så att dess avstånd till tandkransen är minst 3 mm och högst 8
mm. Använd endast klyvkilar vars spårbredd inte överskrider 13 +0,5 mm.
De klyvkilar som medföljer täcker behovet för alla sågklingor med en diameter mellan 250 och 315 mm (CE) / 350 mm (NonCE). I tjocklek är de
anpassade till sågsnittsbredden på i handeln vanligt förekommande hårdmetallsågklingor. Om andra sågklingor används, t.ex. CV-sågklingor, ska
lämplig klyvkil väljas så att dess tjocklek ligger mellan sågsnittets bredd
och klingans stomtjocklek. Sådana klyvkilar finns att köpa i maskinhandeln
eller från ALTENDORF.
Vid instickssågning ska en bakslagsspärr användas, t.ex. klämskons framsida. Denna monteras i dubbeltrallans spår varvid trallan ska vara säkrad
mot förskjutning med hjälp av spärren. Efter instickssågning ska klyvkilen
och övre skyddskåpan omedelbart återmonteras!
Tvärsågning får endast utföras med tvärsliden monterad på dubbeltrallan.
Se till att tandkransen inte kan gripa tag i och slunga ut små kapade arbetsstycken när den höjs genom att t.ex. använda en avvisningskil.
Vid kantsågning håller du ner arbetsstycket med hjälp av klämskon fäst på
dubbeltrallan.
Om frammatningsutrustning används ska åtminstone klyvkilen användas
som bakslagssäkring.
Byt genast ut uttjänta bordslister.
Wanknut-utrustning eller Wanknut-fräsverktyg får ej användas.
Ljudtrycksnivån vid arbetsplatsen överstiger i regel 85 dB (A). Använd därför alltid hörselskydd under arbetet.
Arbeten på maskinens elutrustning får endast utföras av en behörig elektriker.
Regelbunden rengöring av maskinen, speciellt bordet, dubbeltrallan samt
styrlisterna (t.ex. parallellanslag) är en viktig säkerhetsfaktor. Innan rengöringen påbörjas ska maskinen säkras mot oavsiktlig inkoppling.
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•

•

Innan aluminium sågas, ska maskinen rengöras noggrant och alla spånrester och allt damm omhändertas. Detta krävs för att undvika att spånrester/damm antänds.
Trädammet som uppstår vid bearbetning nedsätter inte bara sikten, utan
kan även vara hälsovådligt. Maskinen ska därför anslutas till spånutsugning vid båda utsugningsstutsarna. Lufthastigheten vid den undre utsugningsstutsen bör vara minst 20 m/s. Vid inkoppling av maskinen ska även
utsugningssystemet automatiskt slås till.

Warning!
Använd alltid en avvisningskil som fästs på bordsplattan om det faller ner
småstycken under sågningen, vilka kan slungas iväg av den uppåtgående tandraden på sågbladet.

Fig. 3-2 Avvisningskil
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3.5.2

Säkerhetsutrustning
Altendorfs formatsågar har utvecklats i enlighet med europeisk standard DIN
EN 1870-1 "Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar: Bordcirkelsågar med eller utan rörligt bord, (enkla) justersågar och cirkelsågar för
byggarbetsplatser".
Vid utformningen lades största vikt vid optimala arbetsbetingelser med hjälp av
ett flertal mekaniska och elektriska säkerhetsanordningar samt ljuddämpning
och reducering av dammemission.
Maskinen har utrustats med all nödvändig säkerhetsutrustning för att eliminera
de risker som inte redan har kunnat elimineras vid maskinens konstruktion. De
viktigaste skyddsanordningarna är:

•

•
•

•
•
•
•
•

Parallellanslag med inställbar linjal: Kan dras tillbaka för att eliminera blockering av kapade arbetsstyckesdetaljer mellan anslag och uppåtgående
tandkrans resp. omställbar till låg styrnivå för sågning av smala och plana
arbetsstycken med tillräckligt utrymme för styrhanden samtidigt som den
övre skyddskåpan kan sänkas ned mot arbetsstycket.
Kantsågningsnedhållare för uppspänning och nedhållning av icke avkantat
massivträ som skyddar mot förskjutning under kantsågning.
Elektrisk förregling av täckplåten vid spånkanalen under maskinbänken vid
sågklingorna. Om täckplåten är öppen kan maskinen inte kopplas in, och
om maskinen är igång kopplas drivningen ifrån om täckplåten öppnas.
Spärren för dubbeltrallan som skyddar mot arbetsstyckets bakslag vid
instickssågning i kombination med tväranslag.
Automatisk broms som efter frånkoppling bromsar upp huvudsågklingan på
mindre än 10 sekunder, oberoende av sågklingans diameter och varvtal.
Ergonomisk placering av manöverdonen vid lätt åtkomliga ställen.
Nödstoppsknappar vid alla manöverpaneler för snabb och säker frånkoppling av alla drivningar.
Driftsgynnsam utformning av den undre spånuppfångaren och den övre
skyddskåpan för minskning av dammemissionen till mindre än 2 mg/m³
förutsatt att maskinens båda utsugningsstutsar har anslutits till utsugningsutrustning med en lufthastighet på minst. 20 m/s.
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3.5.3

Skyddskåpa/klyvkil
För verktygsdiameter på max 315 mm
•

•

Övre skyddskåpa (fixerad på klyvkilen) av polykarbonat för optimalt skydd
av den del sågklingan över maskinbordet som inte används för sågning.
De integrerade lutande styrytorna i skyddskåpornas främre ände underlättar inställningen av kåpan efter tjockleken på verktyget som ska användas.
3 klyvkilar för sågklingor mellan 250 och 315 mm i diameter för att undvika
bakslag av arbetsstycken om dessa kläms fast i sågningsfogen.

Fig. 3-3 Övre skyddskåpa

Fig. 3-4 Övre skyddskåpa stor

Den stora skyddskåpan finns tillgänglig som tillval.
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3.5.4

Återstående säkerhetsrisker
Även om maskinen används för de uppgifter den är avsedd för och alla tillämpliga säkerhetsanvisningar följs, kan, p.g.a. maskinens specifika konstruktion,
följande risker uppstå:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beröring med huvudsågklingan och förritsklingan i sågområdet, särskilt om
sågklingan har svängts till -45°, medan skyddskåpan inte har ställts in rätt.
Beröring med huvudsågklingan och förritsklingan under bordsnivån när
skjutbordet körts helt fram eller helt tillbaka.
Bakslag av arbetsstycket eller delar av arbetsstycket.
Utslungning av enskilda tänder på hårdmetallsågklingor.
Brytning eller ivägslungning av sågklingan.
Klämskador uppkomna i den manuellt eller elmotordrivna dubbeltrallan.
Klämskador uppkomna mellan den motorsvängda sågklingan och parallellanslaget eller mellan arbetsstycken inom svängningsområdet.
Beröring med spänningsförande detaljer då eldonsutrymmen är öppna.
Hörselskador om arbeten på maskinen under en längre tid utförs utan hörselskydd.
Hälsovådligt damm om maskinen körs utan utsugning.

Warning!
Undvik skador som kan uppstå på grund av nämnda risker genom att
bestycka, manövrera och underhålla maskinen noggrant!
Respektera alltid arbetspositionerna när maskinen används!

3.6

Säker drift med formatsåg

3.6.1

Tvärslid/vinkelanslag
Tvärsliden sätts på svängarmens låsbultar och på övervagnens rundstång och
dras åt med hjälp av klämskruvarna. Tvärsliden kan sättas var som helst på
övervagnen efter storleken på materialen som ska bearbetas. För vinkelanslaget finns det två positioner på tvärsliden.
Position 1: Bearbetning av plattor
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Fig. 3-5 Bearbetning av plattor

Användaren trycker arbetsstycket mot anslaget i sågriktningen.
Position 2: Bearbetning av massivt trä och plattor upp till 600 mm bredd

Fig. 3-6 Bearbetning av massivt trä

Användaren drar arbetsstycket mot anslaget mot sågriktningen.
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Vinkelgeringsanslag
Funktionsbeskrivning:
•
•
•

Vinkelgeringsanslag vridbart till 49, vinkelindikering via skala
Extra klämning i 90°-positionen
Rörlig, fastställbar C-profil som extra stöd för arbetsstycke

Byte av vinkelgeringsanslag:
•
•
•
•
•

lossa 90°-klämningen (1)
Lossa klämskruven till gradskalan
Vrid ut klämskruven vid vridpunkten
Skjut vinkelgeringsanslaget till den 2:a positionen
Dra åt klämskruvarna

Vinkelinställning:
•
•
•

i

lossa 90°-klämningen (1)
Lossa klämskruvarna
Ställ in VGA på vinkeln och skruva fast klämskruvarna

Note!
Vid mått som måste ställas in med klaffskena, kontrollera att det enkla
tippanslaget verkligen ligger an mot utdragsanslaget!
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3.6.2

Parallellanslag

Fig. 3-7 Anslagsskenan i högt läge

Inställning
För parallellsnitt ställs parallellanslaget in på det önskade måttet. Det inställda
måttet avläses ovanför aluminiumprofilskenans kant.
Danger!
Fara vid kontakt med sågklingan!
Risk för skada eller avklippta fingrar!
•

Vid sågningar under 120 mm bredd måste materialet matas in med
en skjutstock.

•

Anslagsskenan måste befinna sig i nedfällt läge.

När klämskruvarna har lossats kan måttskalan justeras så att den passar till
den aktuella verktygstjockleken. Parallellanslagets anslagsskena är justerbar
dels i sågriktningen, dels i profilhöjden. För att spänna fast i önskat läge, använd en stjärngreppsskruv. (gäller ej modell X)
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Tvärsågning
För tvärsågning av korta arbetsstycken (t.ex. tappsågning) eller andra arbetsförlopp, där avsågade avfallsdelar kan klämmas fast mellan anslag och sågklinga, ska anslagsskenan dras framåt så långt att dess bakre ände befinner
sig framför sågklingan.

Fig. 3-8 Anslagsskenan i lågt läge

Plana och smala arbetsstycken
Vid bearbetning av plana och smala arbetsstycken ska anslagsytan ligga i nedfällt läge. Det ger mer plats för att styra arbetsstycket, och anslaget kan speciellt vid snedställd sågklinga föras närmre mot sågklingan utan att stöta emot
skyddskåpan.
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3.6.3

Arbetsexempel
Allmänt
Altendorf-formatsågen är en universalmaskin som kan användas för olika slags
sågningar. Givetvis måste maskinen bestyckas för aktuell användning.
Verktyg
Först och främst är det viktigt att endast fullgoda sågklingor används, att klyvkilen är rätt inställd och att den övre skyddskåpan är inställd på ett läge strax
över arbetsstycket som ska bearbetas. Det är också viktigt att skyddskåpan
står i rätt läge för att övre utsugningen ska fungera felfritt.
Varvtal

i

Note!
Kontrollera att korrekt varvtal ställts in och skjut fram arbetsstycket efter
inkoppling av maskinen först när sågklingan gått upp i fullt varvtal.
Placering av händerna
Händerna med slutna fingrar och motliggande tummar ska vila plant på arbetsstycket, med tillräckligt säkerhetsavstånd till sågklingan.
Ytterligare anvisningar för säker användning finns i följande beskrivning av de
enskilda arbetsmomenten.
Kantsågning

Fig. 3-9 Kantsågning

Verktyg: sågklinga för längdsnitt
Arbetsmoment: Montera klämskon på dubbeltrallan. Lägg upp virket med den
kupiga sidan nedåt och tryck in under klämskon. Tryck med högra handloven
mot arbetsstyckets kant för frammatning. Håll med händerna på tillräckligt säkerhetsavstånd från verktyget.
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Längssågning av smala arbetsstycken

Fig. 3-10 Längssågning

Arbetsstyckets bredd < 120 mm
Verktyg: sågklinga för längdsnitt
Arbetsmoment: Ställ in parallellanslaget efter önskad snittbredd. Fäll ned övre
skyddskåpan efter arbetsstyckets höjd. Skjut fram arbetsstycket längs med anslaget med hjälp av skjutbordet. Inom sågklingans område, använd skjutstocken för att skjuta det sågade arbetsstycket förbi klyvkilen. För korta
arbetsstycken ska skjutstocken användas från första början.

Sågning av lister

Fig. 3-11 Sågning av lister

Verktyg: sågklinga för finsågning
Arbetsmoment: Ställ in parallellanslagets aluminiumlinjal på det låga styrplanet.
Lägg upp arbetsstycket på skjutbordet och tryck med vänstra handen mot parallellanslaget. Skjut fram arbetsstycket med skjutbordet. Inom sågklingans område, använd skjutstocken och skjut fram listen förbi klyvkilen.
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Tvärsågning av breda arbetsstycken

Fig. 3-12 Tvärsågning

Verktyg: sågklinga för tvärsnitt
Arbetsmoment: Lägg an arbetsstycket mot vinkelanslaget; vid frammatning
tryck med vänster hand kraftigt mot anslaget. Används anslagsklaff ska den fällas upp före återdragning och arbetsstycket dras bort från sågklingan, eller så
ska arbetsstycket tas bort först efter uppåtgående tandkrans.

Isågning av fals - spår

Fig. 3-13 Isågning

Vid isågning måste en arbetsanordning med skyddsfunktion användas, t.ex.
Sägeboy, artikel-nr. K7060.0384
Falssåga så att den ursågade listen ligger på sågklingans motsatta sida.
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Isågning av spår
Verktyg: Tillåten spårfräs för handmatning (max. bredd 20 mm)
Arbetsmoment: Tillslut bordsöppningen med en till spårfräsen anpassad bordslist. Ställ in verktyget så att det motsvarar önskat spårdjup. Låt klyvkilen sitta
kvar som bakre klingskydd. Vid frammatning ska arbetsstycket tryckas kraftigt
ned mot bordet (i annat fall finns risk för instickning).
Använd alltid vinkelanslag för tvärspår på smala arbetsstycken.

Kapning mot parallellanslaget

Fig. 3-14 Kapning

Arbetsstycket läggs an mot tvärslidens vinkelanslag. Önskat mått ställs in på
parallellanslaget, anslagsskenan dras tillbaka ända fram till sågklingan sedan
uppspänningen lossats och arbetsstycket styrs med dubbeltrallan. Vid tillbakadragen anslagsskena kan arbetsstycket inte komma i kläm mellan sågklinga
och anslag.
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Tvärsågning av korta och smala arbetsstycken

Fig. 3-15 Tvärsågning

Verktyg: sågklinga för finsågning
Arbetsmoment: Ställ in avvisningskilen med en magnet (ingår ej i leveransen)
så att kapat material inte kan komma i kontakt med uppåtgående delen av sågklingan. Arbetsstycket får bara matas fram med vinkelanslag. Restbitarna i närheten av sågklingan får inte avlägsnas med handen.

Kapning av stora skivor

Fig. 3-16 Kapning

För detta arbete kan måttet ställas in både på parallellanslaget och vinkelanslaget. Om man vill skära ut många bitar med samma storlek ur en stor skiva, går
det smidigast om man först sågar parallella bitar med parallellanslaget och därefter kapar bitarna till önskat mått. Är däremot bitarna större än maskinens
snittbredd ska måttet ställas in på vinkelanslaget.
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4.1

Maskinbeskrivning

Fig. 4-1 WA 6

1

Maskinstativ

8

Skyddskåpa

2

Svängarm

9

Skjutstock

3

Teleskoprör

10

Bordsbreddning

4

Tvärslid

11

Parallellanslag

5

Vinkelgeringsanslag

12

Höjdjustering

6

Dubbeltralla

13

Returgrepp

7

Bordsförlängning

14

Trallförregling
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4.2

Begrepp
Förritsning
Snitt i arbetsstyckets yta, vilket är tillräckligt djupt för att tränga igenom en beläggning på arbetsstycket, så att huvudsågklingan inte skadar arbetsstyckets
undersida.
Förritssågklinga
En sågklinga placerad före huvudsågklingan, vilken används för förritsning och
roterar synkront med matningsriktningen.
Spår
Insågningar i arbetsstyckets yta, inte tillräckligt djupa för att stycket ska gå av,
görs med sågklinga eller fräsverktyg.
Maskindrivning
Kraftmanövrerad anordning för att sätta maskinen i rörelse
Manuell matning
Håll fast och/eller styr arbetsstycket för hand.
Avtagbar matningsapparat
Matningsmekanism som monterats på maskinen på sådant sätt att den kan
svängas ut från arbetspositionen utan verktyg eller liknande hjälpmedel
Arbetsanordning med skyddsfunktion
Extrautrustning, som inte är en fast del av maskinen, men som gör det lättare
för användaren att skjuta fram arbetsstycket på ett säkert sätt, t ex en påskjutare eller en skjutstock.
Rekyl
Oväntad plötslig rörelse hos arbetsstycket eller del av arbetsstycket mot matningsriktningen under bearbetningen.
Klyvkil
Används som skydd mot bakslag hos arbetsstycket och mot oavsiktlig beröring
av den uppskjutande tandkransen.
Sprayutrustning (minimalmängdssmörjning)
En reducering av smörjmedelsmängden gentemot tillämpade cirkulationsmängder i konventionella kylsmörjmedelssystem är en väsentlig egenskap i minimalmängdssmörjningen. I motsats till konventionell flödessmörjning kräver
minimalmängdssmörjningen endast ett par milliliter (ml) smörjmedel per timme
för spånavskiljningsprocessen.
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4.3

Symboler

Varning för fara

Varning för handskador

Varning för elektrisk
spänning

Varning för material
med explosionsrisk

Varning för klämrisk

Varning för laserstråle
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5.1

Transport
Om formatsågen ska transporteras med en låglyftande truck eller gaffeltruck
(gafflar endast med fast längd) får maskinen endast lyftas en aning och ska
därefter säkras mot att tippa!
Emballage
Transportsträckan avgör delvis hur maskinen ska emballeras. Emballaget uppfyller kraven, om ej annat avtalats, enligt emballagedirektiven HPE, fastställda
av Bundesverband Holzmittel, Paletten, Exportverpackung e.V. och VD-MA.
Symbolerna på emballaget ska tas hänsyn till!
Demonteringsgrad
Formatsågen har demonterats till den grad som motsvarar transportkraven och
de tillvalsenheter som finns på maskinen. I regel demonteras formatsågarna för
transport i flera monteringsenheter.
Känslighet
Transportera formatsågen med stor försiktighet för att undvika skador genom
yttre våld eller vårdslös lastning och lossning. Undvik stötar samt kondensbildning till följd av stora temperaturskiftningar under transporten.
Mellanlagring
Om formatsågen och maskinenheterna inte monteras genast vid mottagning
ska de förvaras på ett skyddat ställe. Täck över dem väl för att skydda mot
damm och fukt. Formatsågens blanka, icke ytbehandlade detaljer har fått en
konservering som skyddar mot korrosion i ca 1 år. Lagras maskinen under en
längre period måste konserveringen förbättras.
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5.2

Säkerhetsåtgärder före användning/uppställning
Uppställningsplats
Inget särskilt fundament krävs på formatsågens uppställningsplats. Golvets
bärkraft måste vara tillräcklig för maskinens vikt, och golvet måste vara jämnt
och vågrätt.
Välj uppställningsplats för maskinen med hänsyn till det utrymmesbehov som
visas i figuren och storleken på de arbetsstycken som ska bearbetas. Se till att
det finns tillräckligt stort fritt utrymme omkring formatsågen. Dessutom ska
motsvarande säkerhetsavstånd hållas till byggnadsdelar och till andra människor, så att ingen klämrisk kan uppstå för användaren eller annan person.
Utrymmesbehov:
A Vagnslängd + 220 mm vid dubbeltralla 1600 mm och 2000 mm
Vagnslängd + 290 mm vid dubbeltralla 2600 mm
B

Vagnslängd + 220 mm

C 873 mm vid dubbeltralla 1600 mm och 2000 mm
1273 mm vagnslängd + 220 mm vid dubbeltralla 2600 mm
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5.3.1

Teleskoprör för svängarm

Fig. 5-1 Montering av teleskoprör

[1] Skruva loss cylinderskruven
[2] Skjut in teleskopröret framifrån genom svängarmens kåpa
[3] Skruva i cylinderskruven och dra åt den
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5.3.2

Bordsförlängning
•
•
•
•

5.3.3

För in bordsförlängningens tapp i bordsplattans borrhål på kortsidan.
Skruva fast lätt på bordsplattan med muttrar M10 och brickor.
Vid behov, justera lutningen med ställskruvar.
Dra åt M10-muttrarna.

Parallellanslag

•
•
•
•

För in bordsbreddningens tapp i bordsplattans borrhål på kortsidan.
Skruva lätt fast på bordsplattan med två M10-muttrar och brickor (1).
Vid behov, justera lutningen med ställskruvar (2).
Dra åt M10-muttrarna.

Fig. 5-2 Montering av parallellanslag

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Sätt i anslagsstångens bultar (1) i borrhålen i bordsplattan.
Skruva i M20-muttrar från bordsplattans baksida och dra åt dem.
Montera bandmåttsskenan.
Skjut försiktigt parallellanslaget (2) från höger till vänster på anslagsstången.
Montera anslagslinjalen (3).
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•
•
•

5.3.4

Skruva fast bandmåttsskenan med försänkta skruvar M6x30.
Skjut på bandmåttet.
För klämningen ska du skruva in den lettrade skruven till vänster.

Tvärslid och vinkelanslag
Tvärsliden kan placeras och klämmas fast var som helst på dubbeltrallans yttre
rundstång.

Fig. 5-3 Montering av tvärslid

[1] Sätt tvärslidens stödrör (1) på teleskoprörets bult.
[2] Sväng tvärsliden till dubbeltrallan, häng in den och kläm fast med excenterspaken
(2).

Vinkelanslag / vinkelgeringsanslag

•
•
•

Lägg VGA på anslagsytan på baksidan.
Fäst alla klämskruvar.
Dra åt alla klämskruvar.
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5.3.5

Dubbeltralla
•

•
•
•
•
•
•

5.3.6

Lägg undervagnen på maskinstativen och skruvas fast de yttre fästsegmenten med 300 mm specialnyckel. Skjut mot anslagsskruvarna före fastskruvningen.
Lägg mellanvagnen på undervagnen med förreglingen åt höger.
Skjut mellanvagnen mot anslaget.
Skjut försiktigt på övervagnen. Se till att dubbeltrallan inte välter och att
styrstängerna skjuts försiktigt på dubbeltrallan.
Skjut övervagnen kraftigt åt vänster till anslaget.
Montera det bakre anslaget. Kontrollera så att övervagnens och undervagnens anslag träffar stoppläget samtidigt, justera ev.
Kontrollera underbanhjulens inställning före idrifttagningen.

Elanslutning
Warning!
Dangerous electric voltage!
Alla arbeten på maskinens elsystem inklusive anslutning till nätet ska
utföras av en behörig elektriker.
Vid åtgärder på elutrustningen ska maskinen kopplas bort från nätet!
•

Maskinen ansluts elektriskt via rundkontakten som sitter under dubbelrullvagnen. Som matarledning måste en gummislangledning
(H07RN-F) användas, tvärsnitt 5 x 2,5 mm2.

•

Efter att tilledningen har anslutits måste huvudsågmotorns rotationsriktning kontrolleras genom att motorn kopplas in under kort tid. Vid
behov korrigeras anslutningen genom att två ytterledare i nätanslutningsskåpet byts ut.

•

Uppmärksamma rotationsriktningspilen på sågklingans hölje!

•

Maskinen bör utrustas med ett lokalt kortslutningsskydd!
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Fig. 5-4 Kopplingsschema

Kod

Benämning

10Q1

Brytare

10EXTS1

NÖDSTOPPS-brytare

30S1

Gränslägesbrytare dubbeltralla

34S1

Gränslägesbrytare för sågklingans hölje

10E1

Bromsanordning LCB

10F8

Säkring

30M1

Drivmotor
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5.3.7

Anslutning av utsugningsutrustning (tillhandahålls av kunden!)
Lufthastigheten vid utsugningsanslutningarna (D = 120 mm) måste vara minst
20 m/s. Utsugningsstutsen och slangarna ingår inte i leveransen! Undertryck
vid utsugningsanslutning D=120 mm -- 1300 PA

Fig. 5-5 Utsugningsstuts Ø 90 mm

i

Note!
Beakta följande:
• Före den första idrifttagningen ska du kontrollera om lufthastigheten
på 20m/s nås.
• Vid inkoppling av maskinen ska även utsugningssystemet automatiskt slås till. Använd en i anslutningsledningen installerad transformator.
• Kontrollera regelbundet att utsugningssystemet fungerar på fullgott
vis.
• Som en förebyggande brandskyddsåtgärd ska en gnistsläckningsanläggning monteras. Denna ska förhindra bränder och explosioner i filteranläggningar, silor och andra produktionsmiljöer.
• Utsugningsanläggningen ska vara lämpad för utsugning av aluminiumspån!
• Trä-, aluminium och plastspån ska alltid samlas upp separat!
• Innan aluminium skärs ska maskinen rengöras noggrant och alla
damm- och spånrester tas bort!
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5.4

Maskingrundinställning

5.4.1

Underbanhjul på dubbeltralla
Maskinens grundinställning utförs i fabriken vid slutmonteringen. Vid demontering av olika konstruktionsdelar, vid transport och montering på uppställningsplatsen kan det vara nödvändigt att korrigera maskinens grundinställningar.
Maskindelarna som måste kontrolleras visas nedan.
Kontroll av underbanhjul
Underbanhjulen måste löpa utan stötar över de lutande styrytorna vid början
och slutet av löpytan. Hjulen bör vara inställda så att de kan hållas fast och slira
med hög manuell kraft medan dubbeltrallan flyttas.
Inställning av underbanhjul
Underbanhjulen är excentriskt lagrade och inställbara. Vid alltför hård inställning kommer dubbeltrallan att gå trögt.
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5.4.2

Bordsplatta
Kontroll av bordsplattan
Lägg en parallellanslagslinjal på dubbeltrallan, kör trallan till mittläge. Flytta
trallan fram och tillbaka, bordsplattan ska ligga ca 1/10 mm lägre.
Inställning av bordsplattan
Lossa på kontramuttrarna (1) vid de fyra stående bultarna, justera in bordsplattan, dra åt kontramuttrarna.
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5.4.3

Svängarm
Kontroll

Fig. 5-6 Svängarmsinställning

Luta svängarmen mot maskinstativet och dra ut svängarmens teleskoprör helt.
Kontrollera mått A och mått B. Mått A och mått B måste ställas in med en tolerans på 0,5 mm. Korrigera inställningen med EX 1 och EX 2 vid behov.
Måttet mellan vinkelanslagsprofilens underkant och övervagnsprofilens ovankant (se bild 2) är ett kännetecken för svängarmsinställningens tolerans. Över
tvärslidens möjliga snittlängd får detta mått röra sig mellan 0,1 och 0,9 mm
(kontrollera med ett bladmått).

Fig. 5-7 Svängarmsinställning
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5.4.4

Tvärslidshöjd
Kontroll

Fig. 5-8 Kontroll av tvärslidshöjd

Skjut in ca 0,5 mm tjock papp mellan vinkelanslaget och dubbeltrallan; pappen
ska kunna röra sig fritt i varje position. Vinkelanslaget ska stå parallellt med
dubbeltrallans yta!
Inställning

Fig. 5-9 Inställning av tvärslidshöjd

Justera in svängarmsbulten i höjdled, och kontra därefter. Om spalten ändras
beroende på dubbeltrallans läge, så måste svängarmens parallellitet kontrolleras!
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5.4.5

Friskärningsinställning
Kontroll av frisågning dubbeltralla
Ställ sågklingan på max. snitthöjd, såga av en kort bit från ett teststycke (helst
MDF) vid vinkelanslaget. Med hjälp av de olika ljud som uppstår vid sågande
och ej sågande tänder kan du fastställa om dubbeltrallan är rätt inställd. När de
uppåtgående tänderna passerar bör endast ett lätt fladdrande ljud höras (vid
uppåtsågning) i jämförelse med de sågande tänderna.
Inställning
Lossa på dubbeltrallans fästen vid en ände och i mitten (om möjligt). Lossa anslagsskruvarnas låsmuttrar. Justera in dessa på lämpligt läge och kontra därefter på nytt. Justera därefter in dubbeltrallan och dra åt samtliga fästskruvar på
nytt.

Kontroll av frisågning parallellanslag
Ställ sågklingan på max. snitthöjd, såga av en kort bit ca 300 x 450 mm från ett
teststycke (helst MDF) vid parallellanslaget. Ljudet från de uppåtgående tänderna måste vara samma som vid frisågning till vänster med rätt inställning av
dubbeltrallan.
Inställning
Lossa fästtapparna mellan bordsbreddningen och rundstången. Justera sedan
rundstången och därmed parallellanslagets position med hjälp av de mellersta
låsmuttrarna.

Fig. 5-10 Frisågningsinställning standard-PA

Attention!
När förrits används måste frisågningarnas inställningar vara så lika som
möjligt!
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5.4.6

Vinkelsnitt
Kontroll av vinkelsnitt
Innan vinkelsnittet kontrolleras måste dubbeltrallans (se bruksanvisningen) och
svängarmens inställningar kontrolleras och eventuellt korrigeras.
Kontrollera vinkelsnittet vid vinkelanslaget på följande sätt:

Fig. 5-11 Vinkelsnitt

Ta en 1000 x 1000 mm stor spån- eller MDF-platta, tjocklek minst 19 mm. Gör
5 snitt (se bild), och lägg alltid den senast sågade sidan mot vinkelanslaget innan du gör nästa snitt (vrid plattan moturs). Vid det 5:e snittet sågar du av en
ca 10 mm bred remsa. Mät upp remsans tjocklek vid båda ändarna med hjälp
av ett skjutmått. Skillnaden mellan dessa båda mått dividerat med 4 ger vinkelfelet för varje meter snittlängd.
Kontroll:
Kontrollera vinkelsnittet vid minst 2 olika ställen på tvärsliden på dubbeltrallan.
Fabriksinställning:
Kläm fast tvärsliden dels i läget ca 300 mm från trallens ände, dels i ett annat
läge ca 1300 mm från trallens ände. I dessa båda lägen ska vinkelsnittet kontrolleras och ställas in enligt beskrivningen ovan. Därefter får inställningen inte
överskrida den maximala toleransen på < 0,2 mm (vid det 5:e snittet (mått 1 mått 2)).
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5.4.7

0° sågklingans position
Kontroll
Lägg 2 remsor, som först sågas mot parallellanslaget (ca 70 mm breda och 400
mm långa), på högkant framför vinkelanslaget, såga i detta läge och stöt sågytorna mot varandra. Vid exakt inställning är sågytorna parallella, d.v.s. det
syns inget luftgap mellan sågytorna.

Fig. 5-12 Såga provstycke

Fig. 5-13 Kontroll 0°-ställning

Inställning
Kalibrera om maskinen.
Kalibreringen görs genom att skruven vid 90°-anslaget på maskinstativets högra innervägg justeras.
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6

Manövrering

6.1

Justering av huvudsågklingan
Svängjustering
Svänginställningen görs med hjälp av handratten på maskinens framsida. Mitten av handratten visar vilken svängvinkel som är vald.

Warning!
Tänk på följande innan du svänger sågklingan:
•

Arbetsstycken ska avlägsnas från bordsplattans svängområde.

•

Parallellanslagets anslagslinjal ska fällas den vid snittbredder på <
130 mm.

•

Lossa klämningen.

Höjdjustering
Genom att vrida vänster handratt så justeras höjden.
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6.2

Byte av sågklinga
Tänk på följande:
•
•
•

Spänn inte fast några sågklingor som uppvisar sprickor eller har andra skador.
Spänn endast fast sågklingor med en diameter mellan 250 och 315 mm.
Kontrollera så att sågklingans varvtal inte för högt inställt. För sammansatta sågklingor står det högsta tillåtna varvtalet på klingan som n max =...

Observera att endast sågklingor med sidohål (2 hål med 10 mm ø med ett
avstånd på 60 mm) kan spännas fast. Detta är nödvändigt för att förhindra att
sågklingefästet lossnar under bromsningen.
Warning!
Kontrollera att sågklingans spännsystem sitter fast ordentligt innan arbetet påbörjas med maskinen!
Byte av sågklinga

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slå ifrån drivningen.
För sågklingan till den övre höjdinställningen och sväng till 0°.
Stäng av huvudströmbrytaren.
Skjut övervagnen till sågaxelns mitt, lås upp spärren i sågklingans mitt
genom att trycka på knappen på mellanvagnen.
Skjut övervagnen till ändläget i sågriktningen.
Fäll ned den röda täckplåten.
Lossa skruven (1) med ringnyckeln.
Skjut låsstiftet (2) genom bordsplattan och sågaxeln.
Skruva av muttern (3) med en ringnyckel med nyckelvidd 55 genom att
vrida åt höger.
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•
•

•
•

Rengör båda flänsarna från eventuella fastsittande spån och damm innan
du sätter fast den nya sågklingan.
Sätt på sågklingan och den främre flänsen på sågaxeln och skruva fast för
hand samt dra åt muttern (3) med ringnyckel storlek 55 genom att vrida åt
vänster.
Kontrollera om klyvkilen är korrekt med tanke på styrka och avstånd till
sågklingan.
Stäng den nedre skyddskåpan och kontrollera med en kort provkörning att
sågklingan löper problemfritt. Fäll därvid ned den övre skyddskåpan till bordet, så att sågklingan är helt täckt.

Warning!
Efter byte av sågklingan är det absolut nödvändigt att klyvkilen ställs in
korrekt!
•

Klyvkilens avstånd till tandkransen måste vara mellan 3 och 8 mm.

•

Klyvkilens högsta punkt måste ställas in under den översta tanden.

•

Klyvkilens tjocklek måste överstiga tjockleken på sågklingans
stomme med minst 0,2 mm.

Fig. 6-1 Klyvkilsinställning
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6.3

Rekommenderade sågklingor

Sågningshastighet
[m/s]

Sågklinga
D = 250 mm

Sågklinga
D = 315 mm

Färdigsågningsklinga
D = 250 mm

Färdigsågningsklinga
D = 315 mm

Arbetsmaterial

Mjukt trä, längs

60 - 80

24 W

28 W

40 W

48 W

Mjukt trä, tvärs

60 - 80

40 W

48 W

48 W

60 W

Hårt trä, längs

60 - 80

24 W

28 W

40 W

48 W

Hårt trä, tvärs

60 - 80

40 W

48 W

48 W

60 W

Faner

70 - 80

60 W

72 W

80 W

96 W

Kryssfaner

50 - 70

40 W

48 W

48 W

60 W

Lamellträ

60 - 80

48 W

60 W

60 W

72 W

Plywood

50 - 80

40 W

48 W

60 W

72 W

Rå spånskiva

60 - 80

48 W

60 W

60 W

72 W

Spånskiva belagd

60 - 80

60 TF

72 TF

80 TF

96 TF

MDF-råplattor

60 - 80

48 W

60 W

60 W

72 W

MDF-belagda

60 - 80

60 W

72 W

80 W

96 W

Laminatgolv

50 - 70

60 TF

72 TF

80 TF

96 TF

Träfiberskivor

60 - 80

60 W

72 W

80 W

96 W

PVC-profiler*

40 - 60

60 TF

72 TF

48 DD

60 DD

Akrylglas

40 - 50

60 W

72 W

80 WF

96 WF

Gipskartongplattor

40 - 60

48 W

60 W

60 W

72 W

Aluminiumprofiler*

60 - 70

60 TF

72 TF

80 TF

96 TF

55
0000000178-003- SE

Manövrering

Manövrering

Förkortningar:
* negativ spånvinkel
V växeltandning; TR trapets-raka tänder

•
•
•
•
•

Se till att inga oskarpa eller skadade verktyg spänns på vid verktygsval.
Det högsta tillåtna varvtalet som står angivet på verktyget får inte överskridas.
HS-sågklingor får inte användas!
Verktygen måste ha ett borrhål med en diameter på 30 mm och medbringaraxelhål på 10 mm Ø på en delningscirkel av 60 mm Ø.
Rätt val av sågklinga med hänsyn till det material som ska sågas samt
materialets tjocklek är i kombination med rätt sågningshastighet av
avgörande betydelse för rena sågningar och låg ansträngning för användaren. I tabellen visas ett urval av sågklingor för formatsågar från Altendorf.
Denna tabell är inte nödvändigtvis komplett. Eftersom sågningshastigheten
till viss del omfattar stora områden, är det absolut nödvändigt att prova sig
fram för att fastställa den bästa sågningshastigheten för optimala sågresultat!

Förritssågklinga
Förritssågklinga: D=120 mm, 24 raka tänder, borrhålsdiameter 22 mm

Klyvkilar
De medföljande klyvkilarnas storlek är anpassade enligt sågklingornas diameterområde som står angivet i tabellen. Det gällande diameterområdet står angivet på klyvkilen på nedre änden.
Klyvkilens tjocklek är dock bara korrekt såvida det handlar om sågklingor i
hårdmetall som tillverkats fackmannamässigt. För CV-sågklingor krävs andra
klyvkilar.
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6.4

Trallförregling

Fig. 6-2 Förregling

Trallförreglingen låser automatiskt dubbeltrallan i slutställningen, så att snittgodset kan skjutas mot vinkelanslaget utan att den lättrörliga dubbeltrallan oavsiktligt kan komma i rörelse. Upplåsning görs med ett handtag som sitter på
övervagnens ände.
Med en extra förregling kan dubbeltrallan blockeras i mittenpositionen med
vagnsförreglingen.
Warning!
Bromsbeläggningarna eller bromsarnas kontaktyta får inte oljas in eller
fettas in. Använd inga lösningsmedel där bromsbeläggningarna sitter.
Om inte detta tas hänsyn till kan bromsarna drabbas av funktionsstörningar eller också att bromsbeläggningarna förstörs.
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6.5

Huvudströmställare/motorskydd
Huvudströmbrytare
Innan sågningsdrivningarna kopplas in måste huvudströmbrytaren ställas i läge
I. Huvudströmbrytaren är märkt i SVART, d.v.s. att den inte har någon nödstoppsfunktion! Vid frånkoppling med huvudströmställaren varvar sågdrivningarna ner obromsat!
Motorskydd
Att ett motorskydd löses ut är ett tecken på att motorn är överbelastad. Orsaken till detta måste utredas och avhjälpas innan maskinen kan sättas på igen
(t.ex. blockering av drivenheten p.g.a. ett arbetsstycke som klämts fast, för
snabb matning eller att en fasledare fallit ut).
Drivmotorn är skyddad mot överbelastning. Det här överbelastningsskyddet
stänger automatiskt av motorn vid för hög uppvärmning. Tänk på att även förritsens drivanordning stängs av hos maskiner med förritsar. Återpåslagning är
möjlig först när motorn har svalnat. Det kan ta flera minuter (max. 10 min.) för
motorn att svalna!
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6.6

Till- och frånkoppling av drivningar
Innan maskinen slås till ska du kontrollera att samtliga skyddsanordningar som
är nödvändiga för det aktuella arbetsförloppet är monterade och funktionsdugliga. Försäkra dig dessutom om att sågklingorna är rätt fastspända och att inga
arbetsstycken eller andra föremål finns i närheten av klingorna. Koppla in sågen under kort tid för att kontrollera att sågklingans rotationsriktning stämmer.
Försäkra dig om att utsugningen startar samtidigt som maskinen slås till.

Fig. 6-3 Till-/frånknapp till drivanordning

6.7

Förritssåg
Altendorf-förritsaggregatet utvecklades för att göra det möjligt att såga i dubbelsidigt belagda plattor splittringsfritt på undersidan. Förritsen sågar endast ca 12 mm in i materialets undersida, varefter det delas med hjälp av huvudklingan.
Förritsens klinga måste stå exakt i linje med huvudklingan och vara inställd till
avsedd bredd.
•

•

Vi rekommenderar att tvådelade ritsklingor används. Justera in klingornas
tjocklek genom att lägga in distansbrickor. Ritsklingans sågfog bör vara ca
1/10 mm bredare än huvudklingan, d.v.s. 5/100 mm på varje sida. Dessutom bör de båda förritssågklingorna vara försedda med medbringarstift och
på distansbrickorna ska tjockleken vara inpräglad.
Förritssågen kan startas först när huvudsågen har nått sitt driftsvarvtal
(efter ca 5 sek.) genom att du trycker på den med förritssågen markerade
tryckknappen, även den placerad på panelerna.

Justering
Höjd- och sidjusteringen görs mekaniskt och kan göras under det att maskinen
är i drift.
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Fig. 6-4 Höjdjustering förrits

Fig. 6-5 Sidjustering förrits

Sidojusteringen görs med den medföljande insexnyckeln på den markerade
positionen (svart pil).

60
Manövrering

0000000178-003- SE

Manövrering

Byte av sågklinga
Tillvägagångssättet för byte av sågklinga gäller för förritsklingor i delar och
även för sågklingor med steglös snittbreddsinställning. Använd endast sågklingor med diameter 120 mm och borrhålsdiameter 22 mm!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slå ifrån drivningen.
Ställ förritsen i det högsta läget.
För dubbeltrallan i sågriktningen.
Regla upp spärren i sågklingans mitt genom att trycka in det kulformade
handtaget på mellanvagnen.
För dubbeltrallan till ändläget i sågriktningen.
Fäll undan täckplåten.
Lossa fästmuttern med det medföljande verktyget avsett för ändamålet.
Rengör bägge flänsarna från spån innan du spänner fast den nya förritssågklingan.
Sätt sågklingan och den främre flänsen på sågvalsen och skruva fast muttern genom att vrida medsols.

Dessutom ska följande punkter beaktas vid användning av RAPIDO-förritssågklingor med steglös snittbreddsinställning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Om bruksanvisningen inte följs försämras arbetssäkerheten på ett otillåtet
sätt och det leder dessutom till att vårt ansvar bortfaller.
Maxvarvtal =8 200 v/min.
Tillåtna snittbredder 2,8 - 3,8 mm.
Justeringsenheten måste packas upp resp. förpackas med största aktsamhet. Risk för personskador!
Förvara justeringsenheten endast i originalförpackningen!
Förritssågklingan ska monteras utanför maskinen.
Alla förbindningsdelar måste monteras.
Vid förlust av eller skador på förbindningsdelar får endast originalreservdelar användas!
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Inställning av sågklingans bredd
Standardsågklinga
•
•
•
•

Ställ in en bredd till förritsklingan med hjälp av distansbrickor. Bredden ska
vara 0,1 mm större än huvudklingans bredd.
Ställ först in förritsen i linje med huvudsågen på bordsplattans sida.
Provskärning.
Ställ in linjen på vänster sida genom att lägga till eller ta bort mellanringar.

Sågklinga med steglös snittbreddsinställning RAPIDO

Fig. 6-6 Lossa klämskruven

Fig. 6-7 Justera spindeln

i

Note!
Använd endast de verktyg som är avsedda för inställning!
•
•
•
•

Lossa på klämskruven, ca 2 varv.
Vrid på spindeln tills önskat mått har uppnåtts (1 varv = 0,5 mm).
Dra åt klämskruven.
Provsåga och korrigera ev. snittbredden på nytt enligt beskrivningen ovan.
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Byte av RAPIDO sågklingor
Fig. 6-8 RAPIDO sågklingor

Tag av justeringsenheten från maskinen. Eventuellt
måste klämskruven lossas eftersom justeringsenheten
kan klämma fast på axeln om klämskruven är för hårt
åtdragen!
Demontering:
Med sexkantsnyckel:
•Lossa på klämskruven (1). Vrid spindeln (2) i medsols
riktning ca 3-4 varv tills flänsen (3) kan dras av från
fästet (4).
Med torxnyckel:
•
•
•
•

•
•

Skruva ur skruvarna (5).
Ta av cirkelsågklingan (6).
Rengör flänsen (3) och skruvarna (5) noggrant. Löp- och flänsytorna måste
vara torra och dammfria.
Montera en ny sågklinga och beakta rotationsriktning och borrbild: Sågklingan (6) måste ligga an plant mot flänsen (3) och avsättningen ska peka
mot anläggningsytan.
Skruva i skruvarna (5) och dra åt med dragmoment 8,6 Nm.
Gör på samma sätt med justeringsenhetens andra halva.

Montering: (Får inte oljas eller fettas in)
•
•
•
•
•
•
•

Klämskruven (1) är lossad.
Sätt ned flänsen (3) lodrätt på fästet (4) så att spindeln (2) griper tag i det
gängade hålet (7).
Vrid spindeln (2) moturs med sexkantstiftnyckeln. Flänsen (3) dras mot fästet (4) utan att ta i för hårt.
Fortsätt att vrida spindeln (2) tills sågklingans båda hälfter ligger mot
varandra.
Montera justeringsenheten på maskinen.
Ställ in snittbredden, se ovan.
Dra åt klämskruven (1) lätt.
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6.8

Geringsanslag
Dubbelsidigt geringsanslag DUPLEX

Fig. 6-9 Dubbelsidigt geringsanslag DUPLEX

DUPLEX-geringsanslaget kan ställas in steglöst från 0° till 90°. Den cirkelformade skalan med en radie på 350 mm indelas i 0,25°, vilket gör det möjligt att
snabbt och precist ställa in geringsvinkeln. Den kan fästas med excenterklämma var som helst på dubbeltrallan.
Klaffskenorna (2 anslagsklaffar) kan användas i båda anslagsprofilerna. Kapningar av arbetsstycken kan göras upp till en längd av 1 350 mm, eller med förlängd anslagsskena upp till en längd 2 150 mm.
Vidare är DUPLEX geringsanslag försett med en längdutjämningsskala, med
vars hjälp du kan ställa in längdmåttet beroende på geringsvinkeln.
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Grundinställning för längdutjämningsskalor

Fig. 6-10 Provsnitt

[1] Sväng DUPLEX till läget 90° och fäst
[2] Ställ in klaffavståndet på ca 200 mm avstånd till sågklingan och spänn fast
[3] Såga ett provstycke och mät, t.ex. 201 mm

Fig. 6-11 Inställning av anslagsklaff

[1] Ställ in längdskalan så att strecket i förstoringsglaset överensstämmer med det
sågade måttet (ställ in längdskalan genom att trycka lätt i mitten av skalan och
skjuta).
[2] Ställ in anslagsklaffen på 200 mm
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Fig. 6-12 Inställning av längdutjämningsskala

[1] Lossa utjämningsskalans skruvar med en stiftnyckel 2,5.
[2] Skjut längdskalan så att 90°-markeringen överensstämmer med anslagsklaffens
markeringsstreck
[3] Dra åt skruvarna.

i

Note!
Detta moment ska utföras på båda anslagssidorna!

Fig. 6-13 Vinkelinställning

[1] Ställ in sågvinkeln med gradskalan, t.ex. 67,5°
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Fig. 6-14 Inställning av anslagsklaff

[1] Ställ in markeringsstrecket på klaffhållaren på gradskalans snittvinkel

Fig. 6-15 Inställning av längdutjämningsskala

[1] Ställ in längdskalan så att markeringsstrecket för röd 20 stämmer överens med förstoringsglaset
[2] Längdskalan är nu korrigerad för motsvarande vinkel på 67,5°
[3] Nu går det att ställa in önskat längdmått
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Störningar

Warning!
Åtgärder vid driftstörningar innebär i regel förhöjd risk för olycksfall.
Var därför särskilt försiktig när du utför underhållsåtgärder.
•

Koppla ifrån huvudströmbrytaren och säkra den mot oavsiktlig återinkoppling

Fel

Orsak

Åtgärd

Maskinen kan
inte kopplas in

Huvudströmställaren är
ej tillslagen

Ställ huvudströmställaren i kopplingsläge "I"

Strömavbrott eller en
fas saknas

Vänta tills strömmen återkommer eller orsaken till strömavbrottet har åtgärdats, kontrollera säkringarna

Överbelastningsskyddet har utlösts

Vänta tills motorn har svalnat

Dubbeltrallan har kört
över sågklingans mitt

Flytta tillbaka dubbeltrallan så att den står framför sågklingans mittlinje

NÖDSTOPPS-brytaren har aktiverats

Regla upp NÖDSTOPPS-brytaren på nytt genom att dra ut
den

Nedre täckplåten framför sågklingorna är
öppen

Stäng täckplåten

Manöverströmkretsens
säkringar är defekta

Slå ifrån huvudströmbrytaren, öppna kopplingsskåpet och
kontrollera vilken av säkringarna F1, F2 resp. F8 som är
defekt. Lokalisera och åtgärda felet. Byt därefter ut säkringen. Använd alltid säkringar med samma styrka!

Strömmen har slagits
ifrån i en eller flera
faser p.g.a. utlösta
säkringar

Åtgärda orsaken till fasbortfallet

Överbelastningsskyddet har utlösts p.g.a.
oskarp sågklinga eller
för hög frammatningshastighet

Byt sågklinga eller sänk frammatningshastigheten. Vänta
tills motorn har svalnat

Maskinen kan
inte kopplas in

Maskinen frånkopplas automatiskt under
drift
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Fel

Orsak

Åtgärd

Manöverströmkretsens
säkringar är defekta

Slå ifrån huvudströmbrytaren, öppna kopplingsskåpet och
kontrollera vilken av säkringarna F1, F2 resp. F8 som är
defekt. Lokalisera och åtgärda felet. Byt därefter ut säkringen. Använd alltid säkringar med samma styrka!

Oskarp sågklinga

Spänn på en skarp sågklinga

Klyvkilens tjocklek passar inte till den
använda sågklingan

Montera in korrekt klyvkil. Tjockleken måste vara lika med
eller större än sågklingans stambladstjocklek

Det bearbetade
arbetsstyckets
färdigmått motsvarar inte snittbredden som
har ställts in på
parallellanslaget

Måttskalan för snittbreddsvisningen har
ändrats

Ställ in måttskalan: Såga ett arbetsstycke vid parallellanslaget, mät arbetsstycket och skjut måttskalan så att den uppmätta sågbredden visas på aluminiumlinjalens kant

Det bearbetade
arbetsstyckets
färdigmått motsvarar inte sågbredden som
har ställts in på
vinkelanslaget

Måttskalan för snittbreddsvisningen har
ändrats

Ställ in måttskalan: Såga till arbetsstycket vid vinkelanslaget, mät arbetsstycket och skjut måttskalan så att luppvisningen stämmer överens med den uppmätta sågbredden

Svängarmen är
ostadig

Teleskopröret eller
spårrullarna är nedsmutsade

Rengör teleskopröret eller spårrullarna. Kontrollera avstrykaren

Dubbeltrallan
har spelrum åt
sidan

Underbanhjulen är felaktigt inställda

Ställ in underbanhjulen

Dubbeltrallan
högre än bordet
vid ändlägena

Underbanhjulen är felaktigt inställda

Ställ in underbanhjulen

Sågklingan
bränner vid dubbeltrallans sida

Otillräcklig friskärning
vid dubbeltrallan

Justera friskärningen

För stor friskärning vid
parallellanslaget

Ställ in parallellanslaget

Arbetsstycket
klämt vid frammatning
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Fel

Orsak

Åtgärd

Sågklingan
bränner vid parallellanslagets
sida

Otillräcklig friskärning
vid parallellanslaget

Justera friskärningen

Sågklingan
bränner vid
båda sidorna

Felaktig friskärningsinställning

Justera friskärningarna

Arbetsstycket fastklämt

Skjut in en kil i sågfogen eller använd en tjockare klyvkil

Användarfel

För materialet antingen till vänster eller höger vid anslaget.
För inte arbetsstycket vid parallellanslaget vid sågning med
dubbeltralla.

Oskarp sågklinga

Byt sågklingan

För långsam matning

Öka matningen

Sågklingan har för
många tänder

Byt sågklingan

Felaktig friskärning

Justera friskärningen

Förritsen ej i plan med
huvudsågen

Justera om friskärningarna; friskärningen ska vara nästan
"0"

Förritsens klinga är för
smal

Ställ in sågklingans bredd

Förritsens klinga är
oskarp

Byt ut förritsklingan

Snitthöjden är för låg

Ställ förritsens sågklinga högre

Brännmärken
på arbetsstycket

Utslag trots förrits

Arbetsstycket
lyfts upp vid
sågning med
förrits
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Underhåll/rengöring

Attention!
Risk för personskador!
•

Stäng alltid av huvudströmbrytaren före alla underhållsarbeten och
säkra den mot återinkoppling!

Regelbunden rengöring av maskinen förlänger maskinens livslängd och
är dessutom en förutsättning för att maskinen ska ge bästa resultat. Formatsågen ska därför beroende på nedsmutsningsgrad rengöras minst 1
gång i veckan. Detta gäller särskilt för följande delar:
•
•
•
•
•
•
•

maskinbordet
dubbeltrallan
dubbeltrallans gejder
svängningssegmenten
parallellanslagets rundstång
maskinens inre delar
maskinens omgivning

Spån och damm kan avlägsnas med dammsugare. För borttagning av kåda används lämpligen ett rengöringsmedel med kådlösande ämne. Rengjorda maskindelar skyddas sedan mot rostbildning genom att strykas med en oljedränkt
trasa.
Rengör dubbeltrallans gejder regelbundet. Om gejderna har smutsats ned av
kåda rengörs de med nafta, eventuellt med hjälp av s.k. skottesvampar (Scotch
Brite). Stålull eller smärgelpapper rekommenderas inte, eftersom gejderna kan
få skador som inte kan repareras.

i

Note!
Kontrollera alltid innan lösningsmedel eller rengöringsmedel används så
att de inte innehåller ämnen som skadar lackerade, eloxerade eller förzinkade ytor samt plastdelar. Upplysningar finns i säkerhetsdatabladen
till lösnings- respektive rengöringsmedlet (tillhandahålls av tillverkaren av
medlet).
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Smörjning
•
•

•

Svängningssegmenten ska rengöras och smörjas regelbundet. Intervallen
(varannan vecka) beror på livslängden.
Lagren i huvudsågens och förritssågens axlar är inkapslade och har försetts med en smörjning för att öka livslängden. Därför behöver de inte
eftersmörjas.
Huvudsågaggregatets elektroniska broms utsätts inte för något slitage!
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9.1

Grundutrustning

Huvudsåg

Diameter på verktygshållare
Sågklingans svängområde
Tomgångsvarvtal

30 mm
0 - 46°
4200 v/min

Dubbeltralla

Dubbeltralla, snittlängd

se tabell

Vinkelgeringsanslag

Kapning vid VGA

2600 mm

Parallellanslag

Snittbredd på parallellanslaget

1000 mm

Förritssåg

Sågklinga ∅
Verktygshållarens ∅
Tomgångsvarvtal

120 mm
22 mm
8000 v/min

Utsugning

undre anslutningsdiameter
övre anslutningsdiameter
Undertryck vid totalanslutning ∅ 120 mm
Lufthastighet
Minsta luftmängd

100 mm
50 mm
1300 PA
20 m/s
565 m3/h

Omgivningsförhållanden

Driftstemperatur

10 - 40

Max. relativ luftfuktighet
Maskinen får inte utsättas för omgivningar där det finns korrosionsbildande
eller explosiva gaser!

90 %, ingen kondens

Vikt

Maskinvikt, beroende på utförande

ca 450 kg

Elektrisk utrustning

Spänning (V) +5 %, -10 %

se typskylten

Huvudsågmotor
Förritssågmotor

4 kW
0,37 kW

Dubbeltralla, snittlängder
Maximal snittlängd vid sågning av plattor mot vinkelgeringsanslaget
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Vagnslängd [mm]

1600

2000

2600

Snittlängd [mm]
med eller utan förritssågklinga

1450

1850

2500

De här snittlängderna är mekaniska körvägar, d.v.s. från dubbeltrallans ändanslag till ändanslag.

Användbara sågklingor:
Sågklingans diameter [mm]

250

300

315

350

Sågklingans höjd lodrätt
[mm]

0 - 55

0 - 80

0 - 87

0 - 105

Sågklingans höjd vid 45°
[mm]

0 - 38

0 - 56

0 - 60

0 - 73
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10.1

Allmänt
En viktig förutsättning för att formatsågen ska fungera väl och alltid vara tillgänglig är att de viktigaste reserv- och slitdelarna lagerförs. Vi lämnar garanti
endast för originalreservdelar som levererats av oss. Vi vill betona att vi bara
har kontrollerat och godkänt de originalreservdelar och tillbehör som vi levererar. Montering och användning av delar som levererats från annat håll kan
förändra formatsågens egenskaper och därigenom nedsätta den aktiva och
passiva säkerheten. För skador som uppstått genom användning av annat än
originalreservdelar och -tillbehör avsäger sig Wilhelm Altendorf GmbH&Co KG
allt ansvar.
Tänk även på att vi för våra egna och av oss inköpta delar tagit fram speciella
tillverknings- och leveransspecifikationer och att vi alltid levererar reservdelar
som motsvarar den senaste tekniska utvecklingen och uppfyller alla lagbestämmelser.
Beställ reservdelar enligt reservdelskatalogen.
Detaljerad information ges i de ritningar som finns i reservdelskatalogen.
Ange vid beställning följande uppgifter:
•
•

Maskinnummer
Artikelnummer.
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10.2

Kundtjänstadresser
Wilhelm Altendorf GmbH & Co KG
Abteilung Service
Wettinerallee 43/45
D-32429 Minden

Telefon: +49/571/9550222
Telefax: +49/571/9550111
e-Mail: service@altendorf.de
www.altendorf.com
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